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Novinky v odpisech pro rok 2021
Daňový balíček, který začal platit k 1. lednu 2021, přináší celou řadu změn, které se týkají evidence majetku
a jeho odepisování. I když balíček vstoupil v platnost až v roce 2021, výhody, které přináší, je možné využít
i v účetním roce 2020:
• zvýšení hranice pro hmotný majetek ze 40.000 Kč na 80.000 Kč
• zrušení kategorie nehmotného majetku - tento již není třeba odepisovat
• zavedení mimořádných odpisů pro nový majetek, pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021
V následujícím textu si popíšeme, jak na výše uvedené změny reaguje nová verze Deníku Profi. Jen pro úplnost
dodávám, že legislativní změny jsou obsaženy v programu s datem uzávěrky 6. ledna 2021 nebo novějším.

1. Zvýšení hranice pro hmotný majetek:
Při zápisu nové karty majetku program pořizovací cenu nekontroluje, proto si dávejte pozor, ať zbytečně
neodepisujete majetek, který nemusíte:
• Pokud je datum pořízení před 1. lednem 2021, odepisuje se majetek od 40.000 Kč.
• Od 1. ledna 2021 se odepisuje majetek s pořizovací cenou od 80.000 Kč.

2. Zrušení kategorie nehmotného majetku:
Při zápisu nové karty majetku s datem pořízení od 1. ledna 2021 již není možné zvolit kategorii nehmotného
majetku. Takovýto majetek již není třeba odepisovat, je možné jej dát přímo do nákladů.
U majetku pořízeného v roce 2020 je možné tuto novinku využít také, ale není to povinné - proto v roce 2020
je možné kartu nehmotného majetku založit.

3. Zavedení mimořádných odpisů:
U majetku, pořízeného od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 a spadajícího do 1. nebo 2. odpisové skupiny je
možné využít mimořádných odpisů:
• Majetek spadající do 1. odpisové skupiny je možné odepsat za 12 měsíců místo původních 3 let
• Majetek spadající do 2. odpisové skupiny je možné odepsat za 24 měsíců místo původních 5 let
Využití mimořádných odpisů není povinné. Protože odepisování pomocí mimořádných odpisů nelze přerušit,
může být pro vás výhodnější použití klasických rovnoměrných nebo zrychlených odpisů (např. v případě, že
byste se díky mimořádným odpisům dostali do ztráty).
Způsob výpočtu mimořádných odpisů je následující:
• Majetek spadající do 1. odpisové skupiny se odepisuje 12 měsíců, počínaje měsícem následujícím
po uvedení do užívání. Když tedy např. pořídíte počítačový server v hodnotě 100.000 Kč a uvedete jej do
užívání v lednu 2021, začne se odepisovat v únoru a za rok 2021 se uplatní 11/12 jeho pořizovací ceny.
• Majetek spadající do 2. odpisové skupiny se odepisuje 24 měsíců, počínaje měsícem následujícím po
uvedení do užívání. V prvních 12 měsících se odepisuje 60% pořizovací ceny, v dalších 12 měsících 40%
pořizovací ceny.
Nastavení mimořádných odpisů v kartě majetku probíhá následovně:
•
•
•
•
•
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Pomocí klávesy Ins zobrazíte novou kartu majetku.
Postupně vyplníte jednotlivé údaje, datum pořízení musí být v rozmezí 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021.
Datum užívání rozhoduje o začátku odepisování (bude-li např. lednové, odepisovat se začne od února)
Na údaji Odpisy zvolíte pomocí mezerníku variantu Mimořádné.
Odpisová skupina bude k dispozici pouze 1 a 2.
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Vlastní výpočet mimořádných odpisů se provádí stejně, jako u jiných druhů odpisů. Příslušnou funkci najdete
v menu, dostupném po stisku klávesy F10. Odpisy si můžete nechat vypočítat dopředu a zobrazit v odpisovém
plánu. Jak vypadá takový odpisový plán pro majetek v 1. a 2. odpisové skupině si můžete prohlédnout na
následujících obrázcích.
1. odpisová skupina
Pořizovací cena 100.000 Kč se bude odepisovat 12 měsíců.
Výše měsíčního odpisu je 100.000 : 12 = 8.334 Kč (zaokrouhleno na celé Kč nahoru).
Majetek byl předán do užívání v lednu 2021, odepisovat se začne v únoru.
Za rok 2021 budou činit odpisy 11 x 8.334 Kč = 91.674 Kč.
Za rok 2022 pak zbytek ve výši 8.326 Kč.
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2. odpisová skupina
Pořizovací cena 300.000 Kč se bude odepisovat 24 měsíců.
Prvních 12 měsíců se odepisuje 60% pořizovací ceny, což je 180.000 Kč. Výše měsíčního odpisu je 15.000 Kč.
Dalších 12 měsíců se odepisuje 40% pořizovací ceny, což je 120.000 Kč. Výše měsíčního odpisu je 10.000 Kč.
Majetek byl předán do užívání v lednu 2021, odepisovat se začne v únoru.
Za rok 2021 budou činit odpisy 11 x 15.000 Kč = 165.000 Kč.
Za rok 2022 budou činit odpisy 1 x 15.000 Kč + 11 x 10.000 Kč = 125.000 Kč.
Na rok 2023 připadá poslední měsíční odpis ve výši 10.000 Kč.
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